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Komisioni i Prokurimit Publik
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit”, nr.1.1000 Tiranë, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 860

Nr.675/1 prot

Lënda:

Drejtuar:

Tiranë, më 31.05.2013

Vendim
Operatorit Ekonomik “A&E Engeneering” sh.p.k.
Rruga “Frederik Shiroka”

TIRANË

Për dijeni:

Bashkia Tiranë
TIRANË

Baza Ligjore: Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni
19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Në datën 31.05.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr.675 prot.,
datë 29.05.2013 të operatorit ekonomik “A&E Engeneering” sh.p.k. me seli në Tiranë, për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt: “Mbikqyrja e punimeve të disa
objekteve të infrastrukturës rrugore në qytetin e Tiranës për vitin 2013, Loti II, Loti III, Loti
IV, Loti VI”, me fond limit 4.826.488 lekë, të zhvilluar në datën 17.05.2013 nga autoriteti
kontraktor, Bashkia Tiranë.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Nga shqyrtimi i ankesës dhe dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues, u
konstatua si vijon:
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Në datën 08.05.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me objekt: “Mbikqyrja e
punimeve të disa objekteve të infrastrukturës rrugore në qytetin e Tiranës për vitin
2013, Loti II, Loti III, Loti IV, Loti VI”, me fond limit 4.826.488 lekë, zhvilluar në
datën 17.05.2013 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Tiranë.



Në datën 22.05.2013, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorin ekonomik ankimues
për skualifikimin e ofertës së tij pasi ky i fundit nuk i ishte përgjigjur kërkesës së
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për të paraqitur një analizë kosto të detajuar
brenda orës 12.00 të kësaj dite.



Në datën 29.05.2013 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij.
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese
Arsyetoi:
duke qenë se:
(i)

(ii)

Në ligjin nr. 9643, datë 20.12.2006, të ndryshuar, në nenin 63, parashikohet:
“[…]
2. Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me
shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita kur ankimuesi është
vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas
këtij ligji.
[…]
6. Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të
përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë
një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga
dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të
këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga
dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e
ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.
[…]”.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit nga
ana e subjektit ankimues, rezulton se ky i fundit nuk ka paraqitur paraprakisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor.

Përsa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, ankesa e paraqitur nga ana e
operatorit ekonomik “A&E Engeneering” sh.p.k. nuk mund të shqyrtohet, pasi nuk janë
respektuar shkallët ligjore të ankimimit.

Përsa mësipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, pikës 1/a të nenit 28, të VKM nr. 184, datë
17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,
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Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “A&E Engeneering”
sh.p.k për procedurën e prokurimit me objekt: “Mbikqyrja e punimeve të disa
objekteve të infrastrukturës rrugore në qytetin e Tiranës për vitin 2013, Loti II, Loti
III, Loti IV, Loti VI”, me fond limit 4.826.488 lekë, zhvilluar në datën 17.05.2013 nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Tiranë.
2. Kundër këtij vendimi, ankimuesi mund të bëjë ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.

KRYETAR

LEALBA PELINKU
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